
INFORMARE
privind modificările Codului fiscal

introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70 din 14 mai 2020
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

(Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020)

Prevederile O.U.G. nr. 70/2020 intră în vigoare începând cu data de 14 mai 2020.

 Se introduce un nou alineat, alin. (11), la articolul 25 "Cheltuieli" din
Codul fiscal, astfel:

Prevederile alin. (10) din Codul fiscal, respectiv " În cazul creanțelor
cesionate, pierderea netă reprezentând diferența dintre prețul de cesiune și
valoarea creanței cesionate este deductibilă în limita unui plafon de 30% din
valoarea acestei pierderi. În cazul în care cesionarul cedează creanța, pierderea
netă se determină ca diferență între prețul de cesiune și costul de achiziție al
creanței. În cazul instituțiilor de credit, în situația în care creanțele cesionate sunt
acoperite parțial sau integral cu ajustări pentru pierderi așteptate, precum și în
situația în care creanțele sunt scoase din evidență în conturi în afara bilanțului și
apoi sunt cesionate, 70% din diferența dintre valoarea creanței înstrăinate și
prețul de cesiune reprezintă elemente similare veniturilor" nu se aplică în cazul
cesiunilor de titluri de stat, obligaţiuni şi alte instrumente de datorie care
conferă deţinătorului un drept contractual de a încasa numerar, cheltuielile
înregistrate din aceste cesiuni fiind deductibile la calculul rezultatului
fiscal."

 Se instituie măsuri în domeniul fiscal-bugetar în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2:
 Sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările către asociaţii

şi fundaţii legal constituite, de medicamente, echipamente de protecţie, alte
dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi
utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, prevăzute
în anexa nr. 2 din ordonanţa de urgenţă, efectuate până la data de 1
septembrie 2020.
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Scutirea se aplică doar cu condiţia ca bunurile achiziţionate de
asociaţii/fundaţii să fie utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau să
fie donate altor entităţi care le folosesc pentru combaterea COVID-19.

Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declaraţia pe propria răspundere cu
privire la destinaţia bunurilor, pusă la dispoziţia sa de asociaţia/fundaţia
beneficiară, cel târziu la momentul livrării.

Nerespectarea de către asociaţiile şi fundaţiile care achiziţionează
bunurile în regim de scutire de taxa pe valoarea adăugată ,conform prevederilor, a
destinaţiei acestora, constituie contravenţie şi se sancţionează, prin derogare de la
prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu o amendă egală cu
cuantumul TVA de a cărei scutire a beneficiat la achiziţia bunurilor (intră în vigoare
în termen de 10 zile de la data publicării ordonanţei de urgenţă în Monitorul
Oficial).

 Pentru veniturile impozabile obţinute din România de rezidenţi
şi nerezidenţi din activităţi desfăşurate în domeniul organizării de
evenimente culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale sau de
divertisment, ori din participarea efectivă la astfel de activităţi, impozitul se
calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se declară şi se
plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
în care a avut loc evenimentul (derogare de la dispoziţiile art. 72 alin. (5), art.
224 alin. (5) şi art. 227 alin. (1) din Codul fiscal).

Impozitul se calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte, în lei, la bugetul
de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a
României pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenţi.

Aceste prevederi se aplică în cazul în care evenimentele culturale, artistice,
sportive, ştiinţifice, educaţionale sau de divertisment sunt reprogramate până la
finalul anului 2021 ca urmare a situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

În această situaţie, certificatul de atestare a impozitului plătit în România se
eliberează persoanei nerezidente după plata impozitului la bugetul de stat, potrivit
232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
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